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 ةذبن
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إذا قلت في كتاب اهللا ، سماء ُتظلنيأي أرض تُقلني، وأي "رضي اهللا عنه  أبو بكر قال
  برأي" 

َورَع.. ورَُع.. اليوم جتد الشباب يُفيت يف الصغرية والكبرية، يتكلم يف الصغرية والكبرية، يفسر 
ويؤلف.. وسيدنا أبو بكر يقول: أنا؟.. أنا أتكلم يف التفسري؟! ال أستطيع. إذا قلت يف آية 

 يف كتاب اهللا برأيي.
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1 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  نبيه املصطفى حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني.  على الذين اصطفى ال سيما  وكفى وصالًة وسالًما احلمَد هللا

  فإخويت يف اهللا ،،،أما بعد.. 

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظّله، ( وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا والذي فلق احلبة
   .)ا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيًئااحلًا واجعله لوجهك خالصً اللهم اجعل عملنا كله ص

  أِحبيت يف اهللا ،،، 

وحبيبه فالصحبة معه، والعيش معه، والتنقل يف  ρس بصحبة سيدنا أيب بكر، أبو بكر رضي اهللا عنه صاحب النيب ما زلنا نأن
وأصحابه، هذا اتمع الرباين  ρإىل املدينة حيث عاش النيب إنين أريد.. أشتهي أن ننتقل بأرواحنا إىل هناك،  ؛أخباره ممتع.. ممتع

فدعونا نعيشها بأحالمنا، نعيش معهم  ..األول، اإلسالم على أصوله، عاشوا اإلسالم كما ينبغي، كم نشتهي لو عشنا هذه الفرتة
  بأخبارهم.

Γ�Å…çÖ]�Øq…�JJ†Óe�çe_�Σ� �

كان أْورَع الناس يف اخلري.   ، رضي اهللا عنه،يُذَكر الورع، يُذكر أبو بكروحني  ىب بكر رضي اهللا عنه: رجل الورع؛ووقفنا مع أ
  ولكننا وقفنا مع مجلة للرافعي يف الكالم عن التقوى، حني عرّفنا الورع بأنه (تـََوٍق مستقًصى على َحذر).

 !سبحان اهللا العظيم "..بة املرضكإصا  ،وجيعل التقوى فيهم إصابة ،وهلذا خيلق اهللا الصاحلني"...قال:  ،تـََوٍق.. تقوى، التقوى
ُخيتار للتقوى.. يُنتقى  الرجل من الصاحلني ميرض بالتقوى.. أو ُمترِضه التقوى.. أو يُبتلى بالتقوى.. يعين ربنا سبحانه وتعاىل جيعل
  نع لكي يكون تقًيا، تصنعه التقوى!للتقوى.. ُيصطفى للتقوى.. ُيص
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2 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع
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َتْصِرف النفس عن الشهوات كما "مصطفى صادق الرافعي، ملاذا شبه التقوى كأا مرض؟ حىت تفهم ما قاله؟  انظر لكالم
  ماليش نِفس) ال أريد. (ليس يل شهية :فماذا يقول؟ يقول ،يوجد مريض ونقدم له الطعام ماذا تعين؟ عندما. "ُيصرف عنها املرض

ال ال، ال،  .ا وغري قادر على أن يأكل.آكل، أمامه الطعام وقد يكون جائعً ال أريد أن  ،هل تعلمون ما معىن (ماليش نِْفس)
  ال يريد، (مالوش نِفس). ..غري قادرليس أنه  ،ال

ŽÞ��éÖ^Ú==JJ‹Ë� �

هو باألصل ال يريد أن ، ال ة ويغطي وجهه خوفا من أن يراها..كذلك التقّي.. التقّي يف الشهوات يعىن ال يأيت أمام متربج
باألصل هو ال ، ال ..يه مال حرام ال يقاوم يف رفضهي أن يراها فلنقل مشمئز والسبب تقواه (قرفان بالتقوى). عندما يأتيراها وال يشته

  السماحة يف ترك املناهي. ال يطلبه، هذه هي التقوى: ،يشتهيه ال ،يريده

حمروم عندما ترك احلرام، بالعكس هو ال حيث إنه ال يشعر أنه  ..وبصدر وااااااااااااسع ،ترك ما ى اهللا عنه بكل قبول ورضا
  يريده، ال يطيقه، ال يشتهيه، ال يطلبه.

ال يهمه ما يأكل وما يلبسه وما يسكنه وأين يسكن ال  ،ليس مهّه الشهوات "تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها املرض"
لِنفس اليت تصرف، هذا هو. ال يريد (تصرف عن ري لكن افلوس كثيقولون ال عندما يستهزئون ، يريد، ال يشتهي، فهو الشغلهي ال، ال

  .وتكسر النفس الشهوات كما يصرف عنها املرض).

  ما بك؟  :تراه منكسرا فتقول له  - 
  ال شيء.  - 
  ال ال.. باهللا ما بك؟   - 
  واهللا ليس يب شيء. - 
  ؟إذن ما األمر - 
  .أمري عادي ،ال شيء - 
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3 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع

نك "أما علمت أ ..عند املنكسرة قلوم من أجلى ،سرامنكسر.. منكسر هللا. هل تعلم املريض كيف يكون املريض منكفهو 
  ... التقوى تفعل ذلك، هذا هو أثرهامنكسر  ]2569صحيح مسلم: -[صحيح "1؟لو عدته لوجدتني عنده

íÏéÏ£]�±c�ÜâçÖ]�àÚ�å�†i� �

   ؟، ماذا تعين"وتفقد الشيء ما هو به شيء فرتده من الوهم إىل احلقيقة"

لكنها يف النهاية كلها ما  ،كنت سأضرب مثاال بالساعة، لكن السيارة.. السيارات أنواع  .."تفقد الشيء ما هو به شيء"
  .تنقلك من مكان ملكان ، أن. هذه هي وظيفة السيارة]7[النحل: {ِإَلى بـََلٍد لْم َتُكونُوْا بَاِلِغيِه ِإال ِبِشق األَنُفِس} امسها؟ دابة. حتملكم 

ما الذي مييز السيارة املرسيدس؟ بعالمة النجمة اليت باألمام، هو كذلك التقّي ال  ا هو به شيء؛فقد الشيء مالتقّي.. التقوى تُ 
يفرق معه ماذا يركب؟  يعد هي كلها عنده دابة تنقله ليس أكثر، ال ال، ..ال ..ال، هي كذا، أم كذا، ال يرى السيارةيرى النجمة، 

د فقِ د، (تُ قِ امسها فيال؟ وال امسها بيت؟ وال امسها عزبة؟ وال امسها؟؟؟ كل هذا فُ املسكن؟ شقة؟ وال امسها قصر؟ وال  ،البلد ،املكان
  فرتده من الوهم  إىل احلقيقة).   ،الشيء ما هو به شيء

؟ ما تنام كم املساحة اليت حتتاجهافقلت له كم تبلغ مساحة القرب؟! كم يف كم؟ عند ،قال يل أحدهم أنا عندي الكثري والكثري
  ؟ وال نوع السيارة؟ وال أين يسكن؟ وال مبا يناديه الناس.غله نوع التليفون ما نوعهالتقوى ال يش

رية أو نار، ن السيارة جمرد حديد، حادثة صغاحلقائق ال مع األوهام، احلقيقة أنه هو بشر يقضي حاجته.. واحلقيقة أيعيش مع 
(تفقد الشيء ما هو به  ،أو امسها كذا، كذاسواء كان امسها   د،أو زيادة يف السخونة، أو.. أو.. أو.. إخل هي يف النهاية  جمرد حدي

  شيء فرتده من الوهم إىل احلقيقة).

…„u�î×Â�î⁄’ÏjŠÚ�2Ñÿçÿi� �

  .لو فهمنا التقوى هذه، عرفنا  أا "تـََوٍق مستقًصى على حذر" أن يكون تقّيا إىل أقصى حد، وعلى حذر، هذا هو الَورَع

كان أبو بكر له غالم ُيخرج له خراجا.. كان ألبي بكر " شة رضي اهللا عنها قالت:عن عائ :قصة توضح لنا هذه النقطة
   .]3842صحيح البخاري: -[صحيح" غالم ُيخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من َخَراِجه

                                        

1
 "  اهللاَ  إن  عز  يا: قال. تُعْدني فلم مِرضتُ ! آدمَ  بنَ  يا: القيامةِ  يومَ  يقوُل، وجل  وأنت أعوُدك؟ كيف! رب  علمتَ  أما: قال. العالمين رب  أن 

  ]2569صحيح مسلم: -[صحيح عنده؟" لوجدتني عدتَه لو أنك علمتَ  أما. تعْده فلم مِرض فالنًا عبدي
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4 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع

يذهب فملكه، جلب لنا املال، فهو عبد عنده وهو : اعمل وايعين سيدنا أبو بكر اشرتى عبدا مباله وقال للغالم.. هلذا العبد
  ، خذه شغله يل عندك.أنا اليوم عملت بكذا ..يعمل أي عمل ويأيت باملال ليعطيه لسيدنا أيب بكر

^ãjq†}ù�êuæ…�^ãÃÚæ�÷c�t†¡���çÖ��]æ==JJ� �

كنت تكهنت إلنسان  فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: ؟تدري ما هذاأبو بكر فقال له الغالم:  فجاء يوًما بشيء فأكل منه
جاهلية، وما ُأحِسن الكهانة، إال أنى خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاَء كل في ال

  ومعها روحي ألخرجتها.قيل له ال يلزمك ذلك قال: واهللا لو مل خترج إال  ،]3842صحيح البخاري: -[صحيح شيء في بطنه

فيعمل محاال أو يزرع أو يرعى مث يأيت باملال لسيدنا أيب بكر،  ،لغالم يعمل عند غريهسيدنا أبو بكر يرسل ا ..امسع القصة ثانية
ا ماذا عملت مخسة دراهم، عشرة دراهم، عشرين درمها، يشرتى له ا خبزا ومترا يأكله، كان سيدنا أبو بكر كل يوم يسأل الغالم يوميً 

  أتيت باملال؟ ،وكيف ،وأين

الغالم قال له: له ِملَ ملَْ  فبعد ما أكل سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه - هللاسبحان ا- سأله، َقَدر.. يف هذا اليوم قدر اهللا أن ال ي
وأنا يف اجلاهلية قبل ما أسلم أحدهم سألين  :ال. قال له :هل تعرف من أين أتيتك بالطعام؟ قال له .تسألين اليوم؟ قال له: نسيت

أفهم يف تأويل األحالم ففسرته له وخدعته قابلين اليوم وأعطاين املال الذي اشرتيت به  سؤاال.. تفسري منام، تكهنت له كهانة، وأنا ال
، أقول لك ادومً  ناأ وهذا ما أقوله لكتوجد حلول كثرية للقضية،  ؛لقد أكله وانتهى األمر ،األكل. سيدنا أبو بكر ال يلزمه أن يرجعه

  سب هواك.، وتبحث عن حل يناأحيانًا يكون أمامك احلل الصحيح نكأ

ا، احلرام على العبد قالوا له ليس حرامً  يأ كل ما يف بطنه، اللقمة وغريها..سيدنا أبو بكر وضع يده يف فمه، وظل يتقيأ.. يتق
  لو مل خترج إال ومعها روحي ألخرجتها. :وليس عليك، فقال

ألن الَورَع ليس تقوى، فوق التقوى بكثري، ولنا سؤال، ياااااااااااااااه على احلرام الذي نأكله (اللهم ال ترزقنا إال  ،هذا امسه الَورَع
 رب.. يا من حالل، اللهم ال تبارك لنا إال يف احلالل، اللهم ال توفقنا إال إىل ما حتبه وترضاه، اللهم ال تُِعّنا إال على ما يرضيك عنا يا

  رب). 
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5 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع

��Ò_Ý]†{{{{{{{{{{{{{£]�Ø��� �

قبل أن تأكل أي لقمة تتأكد أا  : أكل احلرام؛ لو عرفت هذا، فعالً أو من أخطر ما يف هذه الدنيا ،أخطر شيء يف الدنيا
حالل، أي لقمة حتب تأكلها قبل ما تضعها يف فمك تأكد أا حالل، وحالل ِصْرف. ِملَ؟.. ألن اللقمة هذه ستصري دما، هذا الدم 

"كل ي يف جسمك كله، والشيطان جيرى من ابن آدم جمرى الدم، هكذا أنت جتعل الشيطان جيري يف جسمك كله، اخلطر سيجر 
  .]4519صحيح الجامع: -[صحيح جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به"

تهم حراما سيَـْفُجرون، لو أكلت حراما.. النار، لو أطعمت أوالدك حراما.. النار، هذا هو اخلطر.. اخلطر أن أوالدك إن أطعم
  نعم كيف سيذهبون للنار؟ يكونون عصاة فاسقني يقعون باحلرام فيدخلون النار.

با، تقول: ال فالن ر  ،كما قلنا، عندما تسمع أن أموال البنوك، أرباح البنوكو  ..فلذلك أكل احلالل، والَورَع يف حتّري احلالل
 ..أموال الكثري ؟؟ أين التقوى؟ أين األْخذ باألحَوطفقطت ربا، أْم ألن فالنا قال هل أنت اعتقادك اليقيين إا ليس يقول ليست ربا؛

. اسأل.. اسأل مرة، واثنتني، وثالثا عن  من األمور ال أريد أن أذكرها اليوم وأمثلة تتسبب يف مشاكل كثرية لك، ولكن نقول لك حتر
تأكل ليس هلا  أننك بعد حالل أم حرام؟ ألن املشكلة أ، دخلك هل هو العمل الذي تعمل بهمصدر دخلك، وعن سر أكلك.. 

  ، هل سرتجعها مثل سيدنا أيب بكر؟حل

��^éjËÖ]�»�†Óe�çe_�^Þ‚é‰�Å…æ��� �

كما قلت لك أن سيدنا أبا بكر كان أعلم الصحابة على   ؛موقف آخر من مواقف سيدنا أيب بكر يف الورع، املوقف يف الفتوى
"إذا قلت في   - وأين أذهب، وكيف أصنع-  أي أرض تُقلني، وأي سماء ُتظلني"" ال رضي اهللا عنهطالق قوًال واحًدا، ومع ذلك قاإل

  .]13/285فتح الباري البن حجر:  -[منقطع [يتقوى بغيره] بما ال أعلم""أو  ]87/1أعالم الموقعين:-[صحيحكتاب اهللا برأي" 

وسيدنا أبو بكر يقول:  يف الصغرية والكبرية، يفسر ويؤلف..يتكلم اليوم جتد الشباب يُفيت يف الصغرية والكبرية،  ..َورَع.. ورَعُ 
  .. أنا أتكلم يف التفسري؟! ال أستطيع. إذا قلت يف آية يف كتاب اهللا برأيي..؟أنا
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6 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع

Γ †Óe�çe_�Ä•]çjÖ]�Øq…�JJΣ  

النيب أثىن  ،ا قلت لكمرجل التواضع. سيدنا أبو بكر كم بكر رضي اهللا عنه تعاَل.. إذا كان من مواقف الرجال التواضع فأبو
  جب.عليه، ربنا سبحانه وتعاىل مدحه، ومع ذلك هذا مل يدفعه إىل الِكرب.. إىل الغرور.. إىل العُ 

فلما بويع  ،"كان أبو بكر حيلب للحي أغنامهم :- هذا كالم ابن اجلوزي يف املنتظم يف تاريخ األمم-قال علماء السرية 
 ين ما دخلُت فيه، عنفسمعها فقال: ألحلبّنها لكم وأرجو أن ال يغر  ، حيلب لنا منائح دارناقالت جارية من احلي: اآلن ال ،باخلالفة

   !بعد أن توىل اخلالفة" ُخُلٍق كنت فيه، فكان حيلب هلم رضي اهللا عنه

=[ÔŠËÞ�‹ßi�÷� �

قال لك: ياعم الشيخ ال  أمل تسمع أحدا ذات مرة ،"أرجو أن ال يغرين ما دخلت فيه عن ُخُلٍق كنت فيه" :احفظ هذه اجلملة
ال تنَس نفسك، ال تغّرت باملال، وال يغرّنك املنصب، وال تغرّنك  :. وقتها غضبَت؟ اآلن أقول لكهل تتذكر ماذا كنتتنَس نفسك، 

ثل ما كن مكن متواضعا،    ،اللحية، وال يغرّنك املِنرب، وال يغرّنك كتاب، وال يغرّنك شريط، وال تغرّنك حلقة، ال تنتفخ، ال تنَس نفسك
   .-سبحان اهللا العظيم- .. انظر عندما  حيلب خليفة املؤمنني للحي أغنامهم ..كنتأنت، كنت تكنس البيت.. ابقَ 

�Ý‚−�íËé×¤]==JJð^éÛÂ�]‡çrÂ� �

، كان سيدنا عمر يذهب هلا يأيت هلا ينة (امرأة عجوز، يف خيمة، عمياء"كان عمر يتعهد عجوزًا عمياء يف بعض حواشي املد
أصلح هلا ما أرادت (يأيت فيجد اخليمة مرتبة، وعندها غري مرة فوجد أحًدا سبقه إليها و  ، واللنب، واألكل، يرتب هلا اخليمة) فجاءهاباملاء

 اللنب، وعندها املاء، واملالبس ُغسلت، من يفعل ذلك؟!)

ذهب خيدم امرأة يف الصحراء!! خلليفة .. اا هو أبو بكر، وهو يومئذ اخلليفةفإذ ن الذي يأتيها،موقف يراقب اخليمة  ،فرتصد له
   .اا، جتد األمور صعبة على نفسك جدً وأنت لو أن أمك أَمَرتك تقضي هلا حاجة، لو قالوا لك اشِرت هلم شيئً  -سبحان اهللا العظيم- 



 
 

www.yaqob.com                     _16أصلي وفصلي                                                                                            

________________________________________________________________________________  

             

 

7 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع
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رضي كان لألدب رجال فسيدنا أبو بكر ا  إذ ،مواقف سيدنا أبو بكر مواقف عجيبة وكثرية، ومتعددة، وتعالوا إىل موقف األدب
  أستاذ األدب، غاية األدب..  عنهاهللا

وما كانت  - بيت أبيها من الغزوة مريضة، وذهبت ُمتَرض يفرجعت -  يف حادثة اإلفك ذهبت عائشة لُتمرض عند أهلها،
- ]4141صحيح البخاري: - صحيح[ "كيف تيكم؟" :وذهب رسول اهللا وكان يدخل وخيرج ويقول - مريضة.. عندها محى- تعرف شيًئا 

   -صاحبتنا عاملة إيه؟ ما أخبار تلك اليت هي نائمة؟

يا عائشة إنه قد بلغني عنك   صلى اهللا عليه وسلم فقال: - صّل عليه- حىت أفاقت يوًما فجاءها رسول اهللا  "؟كيف تيكم"
ي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك اهللا، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري اهللا وتوب

قلص دمعي، حتى ما أحس منه قطرة، رسول اهللا مقالته  ضىفلما قتقول السيدة عائشة، وكان دمعي ال جيف،  "تاب اهللا عليه
  .]صحيح .صحيح البخاري[ "عني قلت ألبي أجب رسول اهللاف

.. متأكد؟ بريئة، وطاهرة، وهذه عندما تكون إنسانة طاهرة.. بريئة. يا مجاعة املوقف هذا واهللا جيعل الواحد قلبه يوجعه، واهللا.
ءة، والطهارة ، يوجد أناس على الربا، يعين ال تتخيل أن هناك شيئا امسه خطأاألمور أمور احلرام ال ختطر على باهلا قط، ال تتصورها

َعت جّف دمعها، يا أبيت أجب عين رسوَل اهللا كأا أحد يقول هلا (انظر الكالم مغطى لكنه معىن الكالم)، فزِ  والطهر، عندما يأيت
  ؟! انظر ماذا يقول النيب يا أيب :تقول

حنن ال  ،ال واهللا يا رسول اهللا حنن بيتنا طاهر( :ختيل أنت، ضع نفسك مقام سيدنا أيب بكر مبنتهى قمة األدب، عندها ستقول
وال خيالف األدب، لكن سيدنا أبا بكر ماذا فعل؟ ماذا قال؟ نريد أن  ، وال خطأ،، ليس حراما أن تقوهلا)البنت متوتنفعلها أبًدا، 

، كلما مررت على نقطة أقول لكم هذه هي األخالق املفقودة يف حياة املسلمني اليوم (اللهم )رب نتعلم األدب يا(نعرف األدب، 
    .ادك الصاحلني)أْحي أمة حممد، اللهم أصِلح أمة حممد، اللهم أصِلحنا لك لنْصُلَح أن نكوَن من عب

  .نرتكها للحلقة القادمة

   ..وأستودعكم اهللا ، اهللاأحبكم يف 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


